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INTRODUÇÃO 

 

Conheci a Numerologia há mais de vinte anos, quando naquela época era comum 

ler revistas com previsões astrológicas do horóscopo. Naquele tempo a 

numerologia mais conhecida no Brasil era a numerologia feita por astrólogos e 

quem não queria saber seu futuro através dos números? 

Naquele tempo pouco se falava sobre o número da casa, número do Destino ou as 

influências do Dia de Nascimento. 

Embora esse conhecimento fosse pouco difundido, com muito esforço encontrei 

livros raros que falavam dessas e outras vibrações, o que me fez experimentar na 

pele como os números agem em nossas vidas. 

Em todos esses anos sempre ouvi alguém dizendo “A casa de fulano parece um 

hotel, vive cheia de gente!” ou que “A Casa do beltrano vive uma bagunça!”. 

E quem não viu uma casa que, por mais que façam reformas, ela está 

constantemente com infiltrações, rachaduras, mofo, etc. 

Tenho certeza de que existem casas que você já viu e pensou “Que casa sombria!”. 

Como todo número possui uma vibração positiva e outra negativa, todas as casas 

podem absorver o lado positivo ou negativo dessas vibrações e isso depende muito 

de como são os moradores, como estão suas vibrações pessoais (Ano, Mês e Dia 

Pessoal), se seguem seu número de Destino e se cuidam da casa como deveriam. 

O Ano Pessoal influencia muito na vida de uma pessoa e, assim, nem sempre as 

negatividades que essa pessoa está enfrentando é culpa das vibrações do seu lar. 

Tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo: “Esse ano está sendo horrível!”, 

“Não consigo concluir nada esse ano!”, “Esse ano parece que não passa!”, “Não 

consigo ter concentração esse ano!”, “Esse ano tive vários prejuízos com meu 

carro!” ou “Passei o ano doente!”. 

E, acredite, o Ano Pessoal está diretamente ligado ao que acontece tanto com sua 

casa como também com seu carro e saber disso faz toda a diferença! 

Passei mais de 20 anos ouvindo esses relatos e, na minha curiosidade, fui buscando 

respostas ao longo do tempo.  

Em minhas observações passei a perceber que não era um número sozinho que 

mudaria a vida de uma pessoa, mas sim, são os vários números que rodeiam a vida 

daquela pessoa, que fazem ela prosperar ou não. 

Nesse entendimento, percebi que, embora o número da casa estivesse perfeito, 

aquela pessoa vibrando no seu Ano Pessoal 4 era sinônimo de muito trabalho e 

pouca diversão, com possibilidades de ficar no vermelho financeiramente, o que 

apontava que não era a vibração da casa negativa, mas sim, aquela pessoa no Ano 

Pessoal 4 entrou no vermelho por gastar mais do que deveria naquele período e 

agora achava que sua casa estava trazendo vibrações negativas para ela. 



 

 
 

Vi pessoas no Ano Pessoal 6 falando dos problemas com o carro e, incrédulas, não 

podiam aceitar que um carro tão novo ou conservado poderia apresentar tais 

defeitos por causa de seu Ano Pessoal.  

Fazendo meus atendimentos através da Numerologia Cabalística, constatei nesses 

milhares de atendimentos realizados até hoje que as vibrações interferem e muito 

na vida das pessoas, o que muitas vezes é o que as impede de atingir seus 

objetivos, pois estão rodeadas de vibrações em desarmonia. 

São essas e outras situações do cotidiano que afetam a todos nós, pois, possuímos 

muitas vibrações que nos cercam e conseguir manter o equilíbrio e a harmonia 

vibracional de todos esses números é a forma mais simples para atingir o sucesso 

em meio a tantas vibrações. 

Assim, depois de anos entrando em contato com essas vibrações e auxiliando 

pessoas comuns a mudarem esses padrões vibracionais, foi que resolvi criar um 

curso voltado exclusivamente para as vibrações do cotidiano, que é o curso VOCÊ E 

OS NÚMEROS – Decifrando a Numerologia do seu dia a dia! 

Nesse caso, esse conteúdo que estou te enviando gratuitamente é a aula 4 e como 

você adquiriu seu Mapa Numerológico Cabalístico Pessoal comigo, estou te 

enviando essa aula para que você possa escolher a melhor vibração para seu lar. 

Porém, caso deseje, poderá adquirir o curso VOCÊ E OS NÚMEROS – Decifrando a 

Numerologia do seu dia a dia, em que irá aprender a como encontrar os Números 

Harmônicos através da data de nascimento. 

Com esse conhecimento numérico, além de adquirir conhecimento para si e aplica-

lo em seu dia a dia, também poderá ajudar aos que ama, pois terá aprendido sobre 

os números e a correta forma de utilizá-los, aprendo também a harmonizá-los 

conforme a necessidade. 

O curso VOCÊ E OS NÚMEROS – Decifrando a Numerologia do seu dia a dia é uma 

introdução à Numerologia, no qual os cálculos são simples e de interpretação fácil 

e rápida, necessitando apenas de atenção e boa memória, pois assim poderá ajudar 

aos que ama, mesmo sem estar com o material desse curso em mãos.  

Para conhecer melhor o conteúdo desse curso, clique no link abaixo: 

Curso VOCÊ E OS NÚMEROS – Decifrando a Numerologia do seu dia a dia 

 

 

 

 

 

https://numerologiacabalistica.org/plataforma/


 

 
 

INFLUÊNCIA DOS NÚMEROS EM SUA VIDA 

 

Você acorda e seu primeiro contato com os números é quando olha a hora. A partir 

dali os números te seguirão pelo resto do dia. Você olha a hora diversas vezes ao 

longo do dia, lembra da conta que vence hoje, precisa ligar para alguém 

importante, pois precisa avisar que você deseja ir com ela tomar um café na Rua 7 

às 16:00 horas.  

Sua idade, seu peso, sua altura, o número do seu calçado, o tamanho da sua roupa, 

o número do seu cinto, seus documentos (RG, CPF, CHN, Título de Eleitor, 

Passaporte, PISS, etc.), sua data de nascimento, seu telefone, sua conta bancária, 

os números dos seus cartões de crédito, os números de suas senhas, o número de 

sua casa, a placa de seu carro, etc.; tudo que te rodeia possui números!  

Algumas pessoas relatam que são perseguidas por determinados números, que 

veem várias placas com números repetidos, que olham no relógio e é sempre o 

mesmo horário ou que mudam para lares diferentes, mas que possuem a mesma 

numeração, sentindo que nada mudou em suas vidas além da mudança física de 

endereço. 

O lar possui uma energia bem abrangente, pois afeta todos que nele habitam, 

representando o que aquela família passará sob as influências daquela vibração, o 

que pode ser tanto positivo como também negativo.  

Como os números emanam vibrações, animais e plantas também podem sentir 

essas vibrações energéticas, mostrando alegria ou tristeza. 

Preciso falar um pouquinho sobre a ressonância energética, que é o fenômeno que 

acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de 

frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração, ou seja, 

dependendo das vibrações atuais de uma pessoa, ela poderá atrair vibrações 

semelhantes por intermédio dessa sintonia. 

Essa ressonância energética ocorre em tudo, não se restringindo a apenas 

moradias; e um caso bem comum é dizermos que “quando o dia inicia bem, todo o 

resto do dia também vai bem!”, e isso é o efeito dessa ressonância energética, que 

acaba atraindo mais e mais vibrações iguais ao que se está emitindo. 

Sabendo disso, entendemos que cada casa possui sua vibração, seja positiva ou 

negativa, e as pessoas que acabam indo morar nesses lares o fazem por 

sincronicidade. 

É muito comum que pessoas criativas ou desorganizadas acabem indo morar numa 

casa 3, ou que pessoas que vivem solitárias se vejam numa moradia 7. 

Pessoas que trabalham muito geralmente são atraídas pela casa 4 e as 

independentes aderem ao lar de vibração 1. 



 

 
 

É importante frisar que nem todos os membros da família emitem as mesmas 

vibrações, sendo a casa o lar de várias pessoas, são as vibrações daquela família 

inteira em si que atraem as vibrações e não um membro sozinho. 

A ressonância energética também afeta os automóveis e um exemplo disso é 

quando vemos pessoas que gostam de “sair na frente” dirigindo um veículo de 

soma 1. 
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Conforme expliquei anteriormente, cada casa possui uma vibração específica e 

esta, poderá ser tanto positiva como negativa. 

Embora exista a predominância de ambas as vibrações, uma poderá prevalecer 

sobre a outra, ou seja, haverá casas de número 4 em que os moradores se sentem 

muito realizados financeiramente, já em outras, os moradores dizem que 

trabalham muito e não conseguem ter dinheiro sobrando para adquirir aquilo que 

desejam, vivendo apenas de trabalhar e pagar contas. 

Como não existe uma regra geral para essas vibrações, é importante que cada lar 

seja avaliado por todos os membros da família, pois juntos podem diagnosticar 

quais são as vibrações predominantes naquela residência e se desejam fazer 

alguma mudança de vibração, já que todos estarão cientes das mudanças e assim, 

não pegará nenhum membro da família desprevenido. 

Por vezes, um dos membros da família é muito estudioso e a vibração 7 daquela 

casa favorece ele na concentração necessária para seus estudos, mas, sua mãe que 

é artesã e faz seus artesanatos em casa, sente que, embora seus artesanatos sejam 

lindos e de excelente qualidade, lhe falta criatividade e as vendas são menores do 

que o esperado. Nesse caso, você entenderá o motivo do filho se sair tão bem nos 

estudos e a mãe não conseguir muitas vendas e não ter a criatividade que ela 

deseja. 

Por isso, é necessário conhecer os membros da família, saber de seus interesses, 

quais são as circunstâncias atuais em que vivem, o que deve ser priorizado e quais 

são as expectativas de cada um naquela casa. 

Sabendo o que todos os membros de uma família desejam e necessitam, podemos 

identificar que vibração melhor se enquadraria para o bem de todos. 

Lembrando que, embora você esteja adquirindo esse conhecimento e tem a 

capacidade de ajudar os outros, nunca tente mudar a vibração de um lar 

incentivando apenas um de seus moradores, pois, os outros podem ser atingidos 

negativamente pela nova vibração orientada por você, assim, caso deseje ajudar 

uma família, junte-os e mostre os benefícios de trocar de vibração, para que todos 

estejam cientes das mudanças. 



 

 
 

Agora que já sabemos como devemos agir numa mudança de vibração de um lar, 

vamos a próxima etapa, que é aprender a fazer os cálculos e chegar ao número 

correspondente daquele lar. 

Existem várias vibrações coletivas, como a vibração de um bairro, de uma rua ou de 

um condomínio, porém, existe a vibração particular, que é a da sua porta, que 

identifica você naquela rua ou naquele condomínio, e para entender essa vibração 

analisamos a “teoria do posicionamento relativo”, que nos fala que a vibração 

mais próxima de nós é a que mais nos atinge.  

Assim, você deve somar a vibração que estiver mais próxima a você, não somando 

o bloco, a rua, o número do edifício, nada! 

Some apenas o número da porta do apartamento ou da casa a ser analisada e 

acrescente o valor da letra, caso haja (veja o valor da letra na Tabela Cabalística 

enviada em seu Mapa Numerológico Cabalístico Pessoal). 

 

Exemplos: 

A casa 301 possui a vibração 4 (3 + 0 + 1 = 4) 

Já o apartamento 109A possui vibração 11 (1 + 9 + 1 = 11) 

 

Após encontrar a vibração, será necessário fazer algumas análises antes de mudar 

essa vibração. 

Primeiro você deve ler o que essa vibração significa. 

O que achou dessa atual vibração, está mais para o lado positivo do que para o lado 

negativo? 

Como está o lado afetivo nesse lar? 

Como anda o convívio familiar? 

O financeiro está em ordem? 

A saúde está em dia? 

A casa em si está como desejaria que estivesse? 

Alguém reclama de algo que somente ela sente, como a baixa nas finanças, 

lentidão nos negócios, relacionamentos difíceis? 

Com esses questionamentos você é capaz de saber com rapidez se é necessário 

mudar de vibração e qual será a vibração mais indicada para o momento atual. 

Falo em momento atual, pois, caso se faça necessário, outra vibração poderá ser 

colocada, seguindo as novas necessidades. 

Analisando todas as vibrações e com o consentimento de todos os moradores, a 

nova vibração deve ser escolhida, pois se faz necessário manter a harmonia e trazer 

equilíbrio a todos os envolvidos com a nova vibração. Leve em consideração o lado 

negativo de cada vibração, pois ele existe e deve ser analisado. 

Após escolhida a nova vibração, use a Tabela Cabalística para definir a letra que 

será acrescentada junto ao número, fazendo assim a harmonização desse lar. 

 



 

 
 

HARMONIZAÇÃO DA VIBRAÇÃO DA CASA 

 
Como o número é o que identifica uma casa em uma rua ou um apartamento em 

um condomínio, precisamos saber como estão as condições físicas desse número. 

Ele é visível? Está com todos os números e/ou letras? O material está em boas 

condições? Você diria que o número está vistoso e bonito? 

Essas informações valem ouro! Pois, se o número não existir ou estiver ilegível, ele 

não produz as vibrações que deveria, pois, se não é visto, logo, não existe. 

Se os números ou letras estão faltando, a vibração emitida será outra. 

Se o material está enferrujado, quebrado, amassado, torto, desbotado e feio, a 

primeira impressão que ele causa em quem o olha não é das melhores, pois é o 

número que identifica o local, lembra? 

Um número feio e em desordem mostra desleixo, desorganização, falta de zelo e 

cuidado, e é essa a impressão que se tem desse lar. 

Atualmente no comércio existem infindáveis modelos de números e letras, temos 

os metálicos, em aço inox, os espelhados e os foscos, os prateados e dourados, os 

em madeira, em acrílico, em vidro, os de cerâmica, em mosaico, em vasinhos de 

plantas e os feitos na própria parede em baixo relevo, as opções são muitas. 

E mesmo que não seja necessário mudar sua vibração agora, faça uma mudança 

nos seus números caso necessite e atraia vibrações positivas com um número 

vistoso! 

Agora vamos analisar a posição dos números, pois a forma como eles estão 

organizados também conta! 

 

Essa é a forma correta de posicionar os números, pois estão 

“subindo”, mostrando que as vibrações desse local estão 

fluindo, crescendo, prosperando. 

 

Essa forma “linear” mostra que as vibrações desse local estão 

sempre iguais, nem melhoram e nem pioram. 

 

Essa forma “caindo” mostra que as vibrações desse lugar 

estão descendo, retrocedendo e atrasando, o que pode levar 

a dificuldades em atingir metas e projetos. 

 

Uma dica de Feng Shui! 

Use números espelhados, pois como refletem a imagem de quem os olha, poderá 

afastar as negatividades que essa pessoa possa trazer para seu lar. 



 

 
 

NÚMEROS DE 1 A 9 

 

A CASA NÚMERO “1” mostra INDIVIDUALIDADE 

 

LADO POSITIVO 

Independência, autoconfiança, criatividade, autoestima, liderança, dinamismo, 

inovação, ousadia, originalidade, autodesenvolvimento, progresso, 

empreendedorismo e determinação. 

Essa vibração traz liderança, ação, pioneirismo, novos projetos e ideias criativas, 

ativa a vontade de cuidar de si mesmo, fortalece o “eu”, aumenta a força de 

vontade, traz garra e perseverança para os moradores. 

A ousadia conduz até grandes oportunidades, pois não tem medo de se arriscar. 

LADO NEGATIVO 

Individualidade, orgulho, raiva, egoísmo, egocentrismo, agressividade, excesso de 

alto-estima e insegurança. 

Essa vibração pode trazer problemas nos relacionamentos, pois faz seus moradores 

não darem ouvidos às opiniões ou conselhos dos demais, isolando-se e agindo 

sempre por conta própria. 

Também faz com que seus moradores fiquem arredios aos comentários a seu 

respeito, podendo até ficarem agressivos por motivos geralmente fúteis. 

Se houver muitos moradores nessa casa, essa vibração pode trazer brigas ou 

desentendimentos, já que o individualismo faz cada um fazer aquilo que achar 

melhor para si mesmo, esquecendo-se da opinião dos demais. 

Essa vibração também atrai o sentimento de solidão, não sendo indicada para 

pessoas carentes ou depressivas. 

INDICAÇÃO 

É uma vibração para líderes, pessoas importantes, de cargos altos, ideal para 

executivos, advogados, empresários e pessoas que buscam crescer na vida 

sozinhas, como atletas, pilotos de Fórmula 1, etc. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos vermelhos e em pares. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “2” mostra SENSIBILIDADE 

 
LADO POSITIVO 

Companheirismo, cumplicidade, parceria, diplomacia, receptividade, sociabilidade, 

dualidade, criatividade, detalhismo, dignidade, simplicidade, intuição, equilíbrio, 

tranquilidade e harmonia. 

Essa vibração traz parcerias, vida em conjunto, pessoas conselheiras, cuidadosas, 

calmas, tranquilas, que buscam a paz e harmonia. 

Geralmente é um lar no qual quem necessita de cuidados ou ajuda é bem recebido. 

Também buscam harmonia, conversando e ajustando divergências. 

LADO NEGATIVO 

Dependência dos outros, lentidão, falta de iniciativa, falta de ação, tendência a 

ficar esperando que as coisas aconteçam sozinhas, hipersensibilidade, excesso de 

preocupação com os outros, superprotecionismo, submissão, passividade, falta de 

privacidade, intromissão na vida dos demais, melancolia, tristeza e estagnação. 

Essa vibração não é indicada para pessoas que vivem sozinhas, pois traz 

sentimentos de solidão e abandono.  

Também é uma vibração não indicada para pessoas arrogantes, individualistas ou 

egoístas. 

Os moradores podem sufocar uns aos outros, não respeitando o espaço e 

privacidade de cada um. 

Devem ter cuidado para não virarem escravos das visitas, pois se doam de tal 

forma, que as visitas se acham donas da casa, e algumas se aproveitam dessa 

receptividade e acolhimento, tornando-se inconvenientes. 

INDICAÇÃO 

É uma vibração para casais, pois estimula o par, a união, as associações e as 

relações.  

Também é ideal para pessoas aposentadas, que gostam de um lar aconchegante, 

calmo, tranquilo e sem barulhos ou grandes agitações. 

Músicos, artistas, místicos e casais recém-casados irão gostar dessa vibração, como 

também os amantes da natureza que gostam de plantas e jardins. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração velas ou objetos triangulares nas cores 

amarelo e/ou laranja, que estimulam a compreensão e comunicação. 

 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “3” mostra EXPRESSIVIDADE 

 
LADO POSITIVO 

Forte comunicação, autoexpressão, versatilidade, alegria, bom humor, entusiasmo, 

criatividade, diversão, sociabilidade e otimismo. 

Essa vibração é para quem busca expansão, novos caminhos, novos horizontes, 

novidades e oportunidades, e certamente isso ocorrerá, graças a essa energia 

positiva do 3, devendo apenas observar bem cada oportunidade que surge, antes 

de se dedicar totalmente à ela. 

As pessoas aqui gostam de trabalhar, agir e produzir. 

É também uma vibração que pode trazer crescimento em todas as áreas, 

principalmente as que envolvem comunicação. 

LADO NEGATIVO 

Barulho excessivo, bagunça, desordem, intranquilidade, falta de sossego, pouca 

privacidade, oscilação de humor, desgaste de energia, excesso de atividades, 

preguiça, irritação repentina e falha na comunicação. 

Essa vibração é agitada, traz barulhos, festas, eventos, bagunça, despesas extras e 

altas com os excessos de comemorações e muitos desperdícios. 

É uma casa que muito se arruma, mas que vive desarrumada. 

Também devido a essas agitações e excessos na comunicação, acaba atraindo 

fofocas, intrigas, desentendimentos, pois se fala mais do que se deveria falar. 

Como atrai gente o tempo inteiro, esse vai e vem de pessoas pode acarretar em 

desgaste dos moradores. Não é uma vibração indicada para quem gosta de silêncio, 

tranquilidade e privacidade. 

INDICAÇÃO 

É uma vibração para quem gosta de se expressar em forma de arte ou tem dons 

artísticos, pois estimula a criatividade e imaginação, e qualquer forma de atividade 

ou profissão que envolva comunicação também estará ativada sob essa vibração. 

Ótima vibração para publicitários, jornalistas e vendedores ou para quem gosta de 

viver com a casa cheia de gente. 

Dica de Feng Shui: Use plantas como o girassol na decoração, bem como objetos 

de forma quadrada também amarelos, como vasos, quadros ou abajur. 

 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “4” mostra ESTABILIDADE 

 

LADO POSITIVO 

Segurança, estabilidade, proteção, responsabilidade, praticidade, planejamento, 

ordem, disciplina, determinação, realização, organização, trabalho duro, solidez, 

honestidade, integridade e sistemática. 

Essa vibração é para quem gosta de trabalho, de assumir responsabilidades, de ser 

útil e produzir. 

São pessoas econômicas, que sabem utilizar bem o que ganham. 

LADO NEGATIVO 

Estagnação, excesso de trabalho, teimosia, lentidão, avareza, detalhismo excessivo, 

superexigentes, chatas, inconvenientes, preguiçosas, desorganizadas, inflexíveis e 

mandonas. 

O excesso de trabalho leva os moradores a esquecerem de si mesmos, estando 

sempre voltados ao trabalho ou ao próximo, o que tende a se negligenciarem. 

Essa vibração também gera o sentimento de aprisionamento, levando aos 

moradores a não se arriscarem, permanecendo estagnados. 

 

Atenção com essa vibração: 

Ela atrai incêndios, explosões, desmoronamentos, vazamentos, infiltrações, 

problemas elétricos e hidráulicos, roubos e todo tipo de infortúnio, não sendo 

recomendada para uso residencial pela numerologia. 

INDICAÇÃO 

É a vibração do trabalho, da ação e realização. As pessoas aqui gostam de trabalhar 

e se sentir produtivas. 

Indicada para pessoas com os pés no chão, que buscam segurança e estabilidade 

financeira. 

Ótima vibração para gerentes, encarregados e amantes da natureza. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos divertidos e alegres nos tons de 

verde, lembranças de viagens, instrumentos musicais e também enfeite o local com 

plantas vistosas e saudáveis. A música ambiente aqui ajuda a relaxar e se soltar um 

pouco. 

 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “5” mostra MOVIMENTO 

 
LADO POSITIVO 

Movimentação, viagens, eventos, aventuras, versatilidade, vitalidade, liberdade, 

atitude, independência, comunicação, sociabilidade, curiosidade, mudanças, 

transformação, engenhosidade, invenções, criações e novidades. 

Essa vibração une movimento e comunicação, sendo ótima para quem é 

comunicativo ou hiperativo e adora estar em grupos de pessoas ou em atividades 

de contato com o público. 

É uma vibração agitada e também aconchegante, embora ninguém pare quieto 

nesse lar, o que não os torna caseiros. 

Ideal para quem gosta de receber familiares e amigos em casa. 

Também é uma vibração que traz novidades e mudanças, fazendo seus moradores 

estarem sempre a par das novidades. 

LADO NEGATIVO 

Dispersão, impulsividade, desorganização, perda de energia, irritabilidade, 

desentendimentos, rebeldia, superficialidade, falta d atitude e preconceitos de 

todos os tipos. 

Essa vibração acelerada e inquieta traz ações e atitudes impensadas, trazendo 

prejuízos aos moradores. 

O excesso de agitação e movimento pode desgastá-los energeticamente. 

O movimento tira o sentido de “lar doce lar”, tornando alguns membros da casa 

vazios e solitários. 

Traz relacionamentos superficiais e todo tipo de imprevistos. 

Traz desequilíbrio mental, emocional e sentimental, caso os moradores não 

aguentem a energia forte e movimentada do 5. 

Não indicada para quem gosta de rotina, calmaria e quietude. 

INDICAÇÃO 

É uma vibração boa para comércio, pois é movimentada, magnética e sedutora.  

Ótima para quem gosta de viajar ou trabalha viajando. 

Também é ideal para quem trabalha com festas e eventos, comunicação, relações 

públicas ou vendas. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos de cor verde, azul ou lilás, que trazem 

paz, tranquilidade e harmonia. Também use objetos de madeira, como esculturas 

ou imagens que lembrem pessoas unidas e felizes. 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “6” mostra FAMÍLIA 

 
LADO POSITIVO 

União familiar, amor, carinho, atenção, compreensão, afetividade, respeito, 

amparo, generosidade, responsabilidade, compromisso, harmonia, 

responsabilidade social e proteção. 

Essa vibração simboliza o lar em sua essência mais pura.  

É acolhedora, aconchegante, confortável, saudável, bonita, bem arrumada e 

organizada, com um sofá bem atrativo cheio de almofadas na sala, flores e 

decoração alegre, cheirinho de comida caseira e muita afetividade. 

A responsabilidade social adquirida pelos moradores dessa casa faz com que eles se 

engajem em projetos sociais, serviços voluntários e gostem de trabalhar em 

benefício do bem-estar comum. 

LADO NEGATIVO 

Falta de compreensão e união, desrespeito, desamparo, irresponsabilidade, 

desarmonia, falta de privacidade, desilusão, forte idealismo, perfeccionismo, 

recolhimento, inércia, falta de atividades, teimosia e se acham donos da verdade. 

O excesso de atenção familiar pode gerar desentendimentos, pois acabam por se 

intrometer na vida uns dos outros devido aos seus excessos de cuidado. 

Por ser um lar, traz o efeito “ninho”, no qual todos querem ficar ali aninhados e 

unidos, o que faz os filhos crescerem e não seguirem suas vidas fora de casa, não se 

aventurando e não partindo em busca de criarem seus próprios lares e famílias, 

permanecendo todos ali, mesmo após se casarem. 

INDICAÇÃO 

É a vibração da família grande e unida, sendo ótima para casais que possuem 

crianças ou que se casaram há pouco tempo e querem construir um lar harmônico 

e feliz.  

Também é indicada para artistas e pessoas que fazem trabalho voluntário ou de 

responsabilidade social. 

Dicas de Feng Shui: Use na decoração objetos redondos, de preferência em metal e 

fontes, para fazer a energia circular no ambiente. Se puder unir aos objetos a cor 

índigo, é o ideal, já que essa cor traz compreensão, organização e responsabilidade. 

Se possível, tenha um cantinho para leitura ou relaxamento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “7” mostra INTROSPECÇÃO 

 
LADO POSITIVO 

Sabedoria, conhecimento, estudos, quietude, tranquilidade, silêncio, calmaria, 

espiritualidade, intuição, autoconhecimento, descanso, reflexão e meditação. 

É a vibração da sabedoria e do autoconhecimento, favorecendo qualquer tipo de 

estudo ou conhecimento. Ideal para quem precisa ficar sozinho por algum motivo, 

em local calmo, silencioso e tranquilo.  

É um lar que estimula a concentração e favorece o lado espiritual. 

LADO NEGATIVO 

Isolamento, introspecção, sentimento de solidão, depressão, timidez, desconfiança, 

desequilíbrio entre mundo material e financeiro. 

Essa vibração não é propícia para o amor, então se você busca um relacionamento 

sério e pretende casar, deve harmonizar essa vibração, pois ela estimula a solidão. 

Para casais, por ser estimulante da solidão, acaba por afastar os dois, pois cada um 

se isola e vive seu mundo particular. 

Essa vibração também não é indicada para quem gosta de vida social agitada e 

viver com a casa cheia de amigos, pois ela não é uma residência que atrai pessoas. 

O lado financeiro também pode ser afetado nesse lar, pois o 7 está ligado ao lado 

espiritual, fazendo com que o lado material fique de lado e leve os moradores ao 

desequilíbrio financeiro. 

Essa vibração traz silêncio entre os moradores, tornando-os retraídos e 

extremamente observadores, o que impede o sentimento de união familiar. 

INDICAÇÃO 

É indicada para pessoas que gostam de meditar, pesquisar, estudar, escrever, ler e 

meditar.  

Sendo ótima para pessoas que morem sozinhas, estudantes, concurseiros, 

escritores, pesquisadores, filósofos, religiosos e todos que precisem de solidão e 

silêncio para se concentrarem. 

É uma vibração favorável apenas para comércios que precisam de silêncio e 

introspecção, como laboratórios de análises e pesquisas, locais de estudos e 

concentração. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração flores e/ou objetos na cor vermelha, que 

inspiram atitude e extroversão, ou lilás, que estimula a compreensão espiritual e 

intuitiva. Também use na decoração objetos em pares ou com formato octogonal. 

 

 

 

 



 

 
 

 A CASA NÚMERO “8” mostra MATERIALISMO 

 
LADO POSITIVO 

Liderança, organização, honestidade, justiça, eficiência, planejamento, equilíbrio, 

bom senso, comprometimento, empreendedorismo, prosperidade material, 

sucesso, poder, confiança, bom gosto e refinamento. 

Essa vibração é a melhor para comércios, pois atrai a realização financeira e 

favorece os negócios.  

Também é indicada para pessoas que trabalham em casa ou que pretendem 

investir em móveis e reformas, pois essa vibração atrai bens materiais. 

Por ser uma vibração materialista, os moradores precisam aprender a lidar com o 

dinheiro, mantendo o equilíbrio e controle financeiro. 

LADO NEGATIVO 

Ostentação, falta de sentimentalismo, falta de equilíbrio, falta de bom senso, 

ambição, falta de romantismo, excesso de materialismo, passividade, 

autossabotagem, incompetência para lidar com dinheiro e autoritarismo. 

Essa vibração atrai ambição e gosto excessivo pelo poder, levando seus moradores 

a serem controladores e mandões. Também traz o medo em lidar com o dinheiro 

ou a incapacidade de administrá-lo, devendo aprender a ganhar e gastar 

corretamente, pois correm o risco de gastarem mais do que ganham. 

A ostentação é um dos defeitos atraídos por essa vibração, devendo ser evitada. 

Por ser materialista e racional, essa vibração atrai desentendimentos e afeta os 

relacionamentos. O ego e disputa pelo poder podem afetar os moradores, que 

devem aprender a equilibrar essas vibrações. 

INDICAÇÃO 

É a vibração dos negócios, ideal para quem trabalha em casa como profissionais 

liberais, consultores, autônomos em geral e lojistas, pois favorece o sucesso. 

É melhor utilizada por pessoas empreendedoras e comprometidas com suas 

atividades. Também é favorável para administradores, gerentes, executivos, 

financistas e advogados, pois demonstra poder, autoridade, disciplina, confiança e 

competência. 

Se possível, coloque o número 8 na porta da sala ou escritório. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos de cerâmica ou barro e flores. 

Também use a cor amarela no centro dos ambientes, pois ajuda a manter o 

equilíbrio espiritual e material. A cor rosa também deve ser usada, pois traz amor e 

harmonia. 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “9” mostra GENEROSIDADE 

 
LADO POSITIVO 

Generosidade, doação, compaixão, compreensão, caridade, prestatividade, 

humanitarismo, espiritualismo, altruísmo, sabedoria, inspiração, percepção, 

cooperação e filantropia. 

É uma vibração voltada ao próximo, ao voluntariado, humanitarismo, cheia de 

compaixão e altruísmo. 

Ótima vibração para escolas e clubes, pois atrai grande fluxo de pessoas, porém, 

deve ser evitada para uma residência, a menos que seus moradores sejam 

engajados em obras assistencialistas. 

LADO NEGATIVO 

Falta de amor próprio, falta de individualidade, falta de privacidade, sentimentos 

de culpa, vitimismo, depressão, inconformismo e ingenuidade. 

Essa vibração é altamente espiritual e elevada, trazendo todo tipo de pedido de 

ajuda. É o lar “pronto socorro”, no qual todos recorrem a ele para pedir auxílio, seja 

financeiro ou emocional, tendo sempre pessoas batendo em sua porta em busca de 

ajuda. 

Também falo que é a “casa-pensão”, pois todos querem se hospedar nela, 

chegando sem avisar, ficando para as refeições, sem serem convidados. 

Essas pessoas virão em todos os horários até este lar, não se importando com a 

privacidade dos moradores, o que pode gerar desgaste energético dos moradores. 

Atrairá os apaixonados pela arte e trabalhos manuais, porém, se dependerem 

dessa atividade para sustento do lar, recomendo outras vibrações, pois esta não é 

indicada para negócios. 

Para relacionamentos também não é indicada, pois o 9 é o número das finalizações, 

o que além de afetar projetos, que podem nunca darem certo, ainda pode levar à 

separações e términos de afetos. 

INDICAÇÃO 

É a vibração ideal para locais que servem ao próximo, como escolas, clubes, ongs, 

centros de estudo. 

Médicos, enfermeiros, terapeutas, professores, e todos que fazem trabalhos em 

prol do bem da humanidade podem gostar de viver sob esta vibração, porém, ela 

atrai apenas o trabalho em benefício da humanidade. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos de gosto pessoal, como lembranças 

trazidas em viagens, fotos da família ou objetos de arte feitos pela própria pessoa. 
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A CASA NÚMERO “11” mostra ESPIRITUALIDADE 

 

LADO POSITIVO 

Espiritualidade, fé, luz, equilíbrio, amplitude, força, paciência, simpatia, idealismo, 

perfeccionismo, clarividência, inspiração, intuição, inovação de ideias, abertura de 

novos horizontes, proteção astral, amizades sinceras, humanitarismo e misticismo. 

Essa vibração é forte, trazendo a fé como uma espécie de “mola propulsora” que 

impulsiona seus moradores a encontrarem saídas para problemas antes 

impossíveis de serem solucionados.  

Também proporciona uma visão inovadora do mundo, ampliando os ideais, abrindo 

novos horizontes e apontando novas oportunidades. 

Essa vibração promove um lar leve, sem rigidez ou severidade. 

Também traz estudos e facilita aprendizados. 

Por ser um número mestre, o 11 atrai muitas bênçãos e obtêm forte proteção 

espiritual. 

LADO NEGATIVO 

Fanatismo religioso, charlatanismo, desonestidade, cinismo, desonestidade e 

desorientação. 

Pessoas sensíveis podem não se adaptarem a força elevada presente nessa casa. 

Essa vibração atrai pessoas com problemas espirituais e pessoais em busca de 

ajuda, ou seja, atrai pessoas problemáticas querendo a ajuda dos moradores. 

Comércios não devem ter essa vibração, a menos que sejam sem fins lucrativos. 

INDICAÇÃO 

É a vibração ideal para igrejas, centros espíritas, templos ou qualquer local de 

contemplação e busca espiritual. 

Pessoas que aplicam Reiki ou terapias holísticas gratuitas podem usar essa vibração 

em suas casas. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos com imagens de santos ou deuses (de 

acordo com a crença dos moradores), flores amarelas, violetas ou lilás, acenda 

incensos e tenha um cantinho de leitura com livros numa estante, se possível. 

 

 

 

 



 

 
 

A CASA NÚMERO “22” mostra ALTRUÍSMO 

 
LADO POSITIVO 

Universalismo, altruísmo, humanitarismo, generosidade, sabedoria, intuição, 

realismo, compreensão, praticidade, carisma, otimismo, construção, organização, 

perseverança e empreendedorismo. 

Por ser um número mestre igual à vibração 11, é uma energia muito forte e 

elevada. 

É uma vibração que traz vigor, concretização e força para realização de grandes 

objetivos. 

LADO NEGATIVO 

Excesso de ajuda ao próximo, complexo de inferioridade, pessimismo, arrogância, 

orgulho, preguiça e sacrifico em benefício alheio. 

Essa vibração atrai certos problemas amorosos, financeiros e sentimentais, pois é 

uma vibração mais voltada à humanidade e altruísmo, fazendo os moradores 

ficarem indecisos entre ajudarem ao próximo ou se auto ajudarem. 

Não é uma vibração indicada para pessoas egoístas, mesquinhas, arrogantes e 

egocêntricas.  

Comércios não devem ter essa vibração, a menos que sejam sem fins lucrativos. 

INDICAÇÃO 

É a vibração indicada apenas para pessoas práticas, ágeis, versáteis e que tomam 

decisões imediatas, agindo com prontidão. 

Vibração ideal para pessoas que trabalham com filantropia, filosofia, esoterismo e 

religiosidade. 

Dica de Feng Shui: Use na decoração objetos ou flores amarelas, violetas ou lilás. 

 

 

 

 NÚMEROS NÃO RECOMENDADOS PARA RESIDÊNCIAS 

Os números 4 e 9 devem ser evitados, devendo ser harmonizados. 

 

 

 

 

Te desejo luz, harmonia e prosperidade! 
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